
 

 

Minister Zdrowia 

ZPS.0763.2.2017 

Warszawa, 

Pan 

Marek Michalak 
-Rzecznik Praw D 

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 stycznia 201 7 r., znak: ZEW.422.2.2017.AP w sprawie 

zanieczyszczenia powietrza i zagrożeń  dla zdrowia i życia dzieci, uprzejmie informuję, 

co następuje. 

Przy obecnym i istniejącym od wielu lat w Polsce systemie ogrzewania, w okresie 

zimowym praktycznie każdego roku obserwuje się  wartości stężeń  pyłu zawieszonego 

w powietrzu atmosferycznym przekraczające obowiązujące poziomy dopuszczalne. 

Powodem takiego stanu rzeczy jest zarówno niska temperatura (a więc zwiększone 

zapotrzebowanie na ciepło), warunki meteorologiczne uniemożliwiające odpowiednie 

rozpraszanie zanieczyszczeń  (zalegające układy wysokiego ciśnienia oraz inwersje 

temperatury) jak i spalanie paliw stałych, biomasy i nierzadko odpadów 

w gospodarstwach domowych ogrzewanych indywidualnie. Stąd najwyższe poziomy 

pyłu zawieszonego obserwuje się  w miejscowościach, gdzie ogrzewanie indywidualne 

stanowi główne źródło ciepła. Dotyczy to przede wszystkim małych miejscowości i wsi 

oraz miast, gdzie centralny system ogrzewania nie istnieje lub jest niewielki. 

Ze względu na unowocześnienie systemów monitorujących stan jakości powietrza 

funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu środowiska oraz udostępnienie 

wyników pomiarów (w tym na specjalnie przygotowanym portalu oraz poprzez aplikacje 

mobilne), informacje o wysokościach stężeń  monitorowanych zanieczyszczeń  

w powietrza atmosferycznym są  powszechne. Zagrożenie dla zdrowia Polaków 

w sytuacjach smogowych w szczególności grup wrażliwych, czyli osób starszych, 

przewlekle chorych oraz dzieci jest niepodważalne. 

Należy zaznaczyć, że działania w celu obniżenia poziomu ryzyka związanego z jakością  

powietrza atmosferycznego i wzmocnienia ochrony zdrowia publicznego by mogły być  

skuteczne, muszą  być  prowadzone równolegle na wielu płaszczyznach i mieć  charakter 

interdyscyplinarny. Powinny one obejmować  m.in. regulacje prawne (m.in. związane 

z jakością  i dystrybucją  paliw oraz pełnym zakazem spalania odpadów w piecach 
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przydomowych), techniczne (m.in. nakaz wymiany starych pieców na nowe 

z odpowiednimi standardami emisyjności. zmiana rodzaju paliwa na niskoemisyjne jeśli 

jest ono dostępne w danym miejscu, czy zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło 

poprzez działania termomodemizacyjne). organizacyjne (np. wprowadzenie 

odpowiedniego systemu zarządzania ruchem kołowym w miastach, wprowadzanie 

zakazu wjazdu pojazdów nie spełniających kryteriów emisji spalin do centrów miast, czy 

promowanie transportu miejskiego) i działania ekonomiczne (np. zapewnienie wsparcia 

finansowego na zakup dobrego paliwa lub nowego pieca dla najuboższych). Obok tego 

należy z pewnością  prowadzić  szeroko zakrojoną  akcję  informacyjno-edukacyjną  

dotyczącą  poziomu ryzyka zdrowotnego i wskazującą  na zagrożenia zdrowotne czy 

koszt, głównie w celu zmiany zachowań  ludzi oraz o ile to będzie konieczne, również  

wprowadzenia krótkookresowych działań  doraźnych, mających na celu 

zminimalizowanie poziomu ryzyka lub czasu ekspozycji na zanieczyszczenie. 

W celu zintensyfikowania działań  podejmowanych na poziomie wojewódzkim i lokalnym 

oraz dla systemowego rozwiązania problemu dotyczącego zanieczyszczenia powietrza 

na szczeblu centralnym, w Ministerstwie środowiska przygotowany został  na podstawie 

art. 91c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232, z późn. zm.) Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP). Został  on 

ogłoszony przez Ministra środowiska w dniu 9 września 2015 r. Głównym celem KPOP 

jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie w możliwie krótkim 

czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji 

w powietrzu, wynikających z przepisów prawa unijnego, a w perspektywie do 2030 r. — 

poziomów wskazywanych przez Światową  Organizację  Zdrowia. 

Ponadto zarządzeniem nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 

w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza 

(M.P. z 2016 r. poz. 994) został  powołany Komitet o tożsamej nazwie. 

Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest organem 

opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów i do jego zadań  należy: 

koordynacja realizacji wspólnych działań  na rzecz poprawy jakości powietrza 

wynikających ze Strategii "Bezpieczeństwo Energetyczne i środowisko - 

perspektywa do 2020 r."; 

monitorowanie stanu zaawansowania działań  na rzecz poprawy jakości 

powietrza wynikających z Krajowego Programu Ochrony Powietrza: 

opiniowanie przygotowanej przez ministra właściwego do spraw środowiska 

informacji dla Rady Ministrów o stanie realizacji Programu. 
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W ramach zespołu roboczego powstałego przy ww. Zespołu analizowane są  propozycje 

zmian legislacyjnych wynikające z Planu działań  KPOP do roku 2018. 

Jednocześnie na szczeblu powiatu i województwa organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej współpracują  z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony środowiska w ochronie 

zdrowia publicznego przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń  powietrza. 

Współpraca skupiona jest odpowiednio na poziomie powiatowych i wojewódzkich 

centrów zarządzania kryzysowego. Efektem tej współpracy są  między innymi: wspólna 

polityka informacyjna dotycząca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego mająca 

na celu ograniczenie zanieczyszczeń  z tzw. małej emisji, czyli palenisk i pieców 

domowych oraz pojazdów zasilanych, zwłaszcza silnikami wysokoprężnymi starszych 

modeli pojazdów. 

Podsumowując należy stwierdzić. że kwestia poprawy jakości powietrza w kraju to 

bardzo złożone zagadnienie. Równie istotne są  zagadnienia sytuacji ekonomicznej 

obywateli, która często utrudnia lub wręcz uniemożliwia potencjalnym konsumentom 

zakup nowych, droższych choć  bardziej efektywnych urządzeń  oraz mniej emisyjnych 

paliw. Odrębną  kwestią  jest niska świadomość  społeczna nt. potrzeby ochrony powietrza 

przed zanieczyszczeniami i stosowania odpowiednich urządzeń  i paliw. 

Dlatego Ministerstwo środowiska, przy zaangażowaniu Ministerstwa Zdrowia, w celu 

popularyzacji oraz zwiększenia zaangażowania społeczeństwa w poprawę  stanu 

środowiska, przeprowadziło w 2015 r. ogólnopolską  kampanię  pt. ..TworzyMY 

ATMOSFERĘ" na temat wpływu nieodpowiedniej jakości powietrza na zdrowie ludzie 

oraz stan środowiska. W kolejnych latach resort środowiska planuje kontynuację  działań  

edukacyjnych na rzecz poprawy stanu powietrza w Polsce. 

Odnośnie planowanych działań  w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom 

zdrowotnym wynikającym z zanieczyszczenia powietrza w Polsce, przede wszystkim 

należy wspomnieć  rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020' i cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka zdrowotnego 

wynikającego z zagrożeń  fizycznych. chemicznych i biologicznych w środowisku 

zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki. 

Wszelkie działania sprzyjające ochronie zdrowia mieszkańców przed czynnikami ryzyka 

powietrzno-pochodnymi są  zgodne z Narodowym Programem Zdrowia, a wspieranie 

poprawy jakości powietrza zostało zaplanowane jako pierwsze zadanie. Realizatorem 

tego zadania jest Ministerstwo środowiska we współpracy z Ministerstwem Zdrowia 

i Państwową  Inspekcją  Sanitarną  (w zakresie powietrza wewnątrz pomieszczeń). 

« Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-

2020 (Dz. U. poz. 1492) 
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arek Tom ewicz 

Ponadto w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 znalazły się  następujące 

zadania: 

w zakresie Profilaktyki - Prowadzenie działań  zapobiegawczych, w tym: 

- badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień  związanych z czynnikami ryzyka chorób 

alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego: 

- podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób związanych z zanieczyszczeniem 

środowiska oraz zmian klimatu; 

w zakresie Pozostałych zadań  wspierających — badanie i ocena wpływu jakości 

środowiska na stan zdrowia, w tym środowiska służby żołnierzy zawodowych 

i funkcjonariuszy, z uwzględnieniem następujących komponentów środowiska 

i elementów z nim powiązanych: powietrza, odpadów i ścieków odprowadzanych do 

środowiska (w tym farmaceutyki i substancje endokrynopodobne), wody przeznaczonej 

do spożycia oraz wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, hałasu, promieniowania 

elektromagnetycznego, zanieczyszczenia związkami chemicznymi gleb 

wykorzystywanych rolniczo, klimatu (w tym susze i zjawiska ekstremalne, choroby 

wektorowe, osuwiska ziemi, powodzie i podtopienia) i działań  związanych z adaptacją  

do jego zmian. 

W zakresie przedmiotowych zadań  ogłoszono m.in. konkurs, którego przedmiotem jest 

wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu 

działań  informacyjno-edukacyjnych. w tym o charakterze medialnym dotyczących 

uświadamiania społeczeństwa w Polsce na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza 

na zdrowie ludzi, wskazując, że działania edukacyjne powinny mieć  na celu 

kształtowanie właściwych postaw i zachowań  ogółu społeczeństwa w zakresie 

ograniczania zanieczyszczeń  powietrza. 

Ponadto uprzejmie informuję, że w dniu 9 lutego 2017 r. odbędzie się  Nadzwyczajne 

Posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia poświęcone zanieczyszczeniom 

powietrza i wypracowaniu rekomendacji dla Ministra Zdrowia odnośnie wytycznych 

o charakterze systemowym. Podczas ww. Posiedzenia zostanie podjęta również  próba 

wypracowania sposobu postępowania placówek oświatowych i innych miejsc pobytu 

dzieci w sytuacji podwyższonych norm zanieczyszczenia powietrza. 

2_ 
Do wiadomości: Z  u«)ważnienia 

MINISTRA ZDROWI 
Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej POD$EKRETARZ S NU 

Pan Jan Szyszko, Minister środowiska 
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